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Reglemente för Hylte kommun 

 

Reglemente för tillsynsnämnden 

 

Uppgifter enligt speciallagstiftning 

§ 1  

Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom bygg- och miljöområdet samt de övriga uppgifter 

som enligt annan lag ska fullgöras av den kommunala nämnden inom plan- och 

byggnadsväsendet respektive miljö- och hälsoskyddsområdet endast avseende prövning och 

tillsyn av sådan verksamhet som samhällsbyggnadsnämnden i Hylte kommun bedriver.  

Nämnden ska föra talan i ärenden inom sitt ansvarsområde. 

 

Nämnden ska enligt miljöbalken (SFS 1998:808) (gäller endast prövning och tillsyn av 

samhällsbyggnadsnämnden i Hylte kommuns verksamhet): 

- svara för prövning och tillsyn som ankommer på kommunen inom miljö- och 

hälsoskyddsområdet (inkluderande förorenade områden samt kemiska produkter och 

biotekniska organismer) 

- svara för tillsyn som kommunen ansvarar för vad gäller vattenverksamhet, täkter, 

viltstängsel samt områden som omfattas av krav på anmälan enligt 12 kap § 6 miljöbalken 

- svara för prövning av ansökningar om tillåtelse, tillstånd, dispens eller undantag från vad 

som annars gäller i fråga om transport, återvinning eller bortskaffande av avfall och för den 

tillsyn som ankommer på kommunen vad gäller avfallshantering, producentansvar, 

nedskräpning och dumpning av avfall i enlighet med lokal renhållningsordning. 

 

Nämnden ska enligt livsmedelslagen (SFS 2006:804) (gäller endast verksamhet som bedrivs av 

samhällsbyggnadsnämnden i Hylte kommun):  

- svara för prövning och tillsyn inom livsmedelslagstiftningens område. 

 

Nämnden ska enligt smittskyddslagen (SFS 2004:168) (gäller endast verksamhet som bedrivs av 

samhällsbyggnadsnämnden i Hylte kommun): 

- svara för tillsyn inom smittskyddslagens område. 

 

Nämnden svarar för prövning av ansökningar om strandskyddsdispens och ansökningar om 

tillstånd eller dispens för skyltning enligt lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning 

och skyltning gjorda av samhällsbyggnadsnämnden i Hylte kommun  

 

Nämnden ska enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011) samt 

förordning om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1075): 

- svara för beslut om tillstånd för hantering av brandfarlig vara där ansökan skett av 

räddningsnämnden i Hylte kommun. 

 

Nämnden ska enligt plan och bygglagen (SFS 2010:900): 

- svara för prövning av bygglov där ansökan skett av samhällsbyggnadsnämnden i Hylte 

kommun. 
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Nämnden är registeransvarig för de personregister som nämnden för i sin verksamhet och 

förfogar över. 

 

Delegering från fullmäktige 

§ 2  

Nämnden skall dels besluta i ärenden enligt förordning (SFS1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd, bilaga 1 samt 

- fullgöra kommunens tillsynsansvar över de delar av miljöbalken där länsstyrelsen 

överlämnat tillsynsansvaret till kommunen (s k B-företag) samt 

- fullgöra de förvaltnings- och verkställighetsuppdrag i övrigt som kommunfullmäktige 

överlämnar till nämnden 

 

Information 

§ 3 

Nämnden ska lämna information till allmänheten om sin verksamhet. 

 

Ansvar  

§ 4  

Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 

kommunfullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lagar eller förordningar samt 

bestämmelser i detta reglemente. 

 

Arbetsformer 

§ 5  

Bestämmelser om nämndens arbetsformer finns i Arbetsordning för nämnder och styrelser. 

 

Förvaltning 

§ 6  

Under tillsynsnämnden lyder samhällsbyggnadskontoret samt de övriga kontorsenheter, som 

efter vederbörligen fattade beslut är eller kan komma att direkt underställas nämnden. 

 

____________________________________ 
Antaget av kommunfullmäktige 2006-12-19 § 99 
Reviderat av kommunfullmäktige 2011-11-17 § 82, 2016-11-24 § 147 
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